مهندسي مکانيك

تعريف

رشته مکانيك بخشي از علم فيزيك است كه با استفاده از مفاهيم پايه علم فيزيك و به تبع آن رياضي ،به بررسي
حركت اجسام و نيرو هاي وارد بر آن مي پردازد و در تالش است تا با توجه به نتايج بررسي هاي خود ،در راه
پيشرفت انسان در زمينه فن شناسي ،گامي رو به جلو بردارد .اين رشته را شايد بتوان از نقطه نظر تنوع موضوعات
تحت پوشش ،جامع ترين رشته مهندسي به شمار آورد .مهندسان مکانيك ،اصول اساسي نيرو ،انرژِي ،حركت
و گرما را به كار برده و با دانش تخصصي خود ،سيستمهاي مکانيکي و دستگاهها و فرايندهاي گرمايي را طراحي
كرده و گستره وسيعي از دستگاهها ،فراوردهها و فرايند ها را توليد ميكنند.
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توانايي
دانشجوي مهندسي مکانيك بايد در دو درس رياضي و فيزيك
قوي باشد چراكه اين رشته نيازمند فهم مفاهيمي مانند
مکانيك ،سينماتيك ،ترموديناميك ،دانش مواد ،تحليل سازه ها
و الکتريسيته است .وي همچنين بايد از هوش ،استعداد و
قدرت تجسمي خوبي برخوردار باشد.
در نهايت الزم به ذكر است كه دانش آموختگان مهندسي
مکانيك بايد همواره در تالش باشند مهارت هايي مانند نرم
افزار هاي كامپيوتري ،رسم فني ونقشه كشي ،ماشين ابزار و
 ...را فرا گيرند.
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برخي دروس تخصصي

ديناميك
توربو ماشين

مقاومت مصالح

مکانيك

استاتيك

سياالت
طراحي اجزا
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گرايش ها
(کارشناسي )

حرارت و
سياالت

گرايش هاي اين رشته در بدو ورود به مقطع كارشناسي در سال 95
حذف شده است .

دانشجويان اين گرايش در زمينه تهويه مطبوع،
دستگاه هاي آب و فاضالب و گرم كننده
ساختمانها مطالعه مي كنند و درباره طراحي
نيروگاه ها ،موتور هاي احتراق و طراحي انواع
موتور هاي درون سوز اتومبيل آموزش مي بينند.

مهندسين اين گرايش بررسي مي كنند كه يك
قطعه بايد به چه روشي ساخته شود تا داراي
ساخت و توليد توليدي سريع ،ارزان و همچنين كيفيت مناسب و
كارايي مطلوب باشند .اين گرايش به زمينه هاي
كاربردي مهندسي مکانيك مي پردازد.

مهندس طراح جامدات بايد تمامي نيرو ها و
گشتاور هايي را كه به هر عضو ماشين وارد
مي شود بررسي كرده و بهترين حالت قطعه
را براي تمامي آن نيرو ها و گشتاور ها و
همچنين براي داشتن بهترين كارايي به دست
آورد و كارايي مناسب آن قطعه را در زمان
طوالني تضمين كند.
دانشجوي مهندسي دريا گرايش كشتي سازي
مواردي از قبيل طراحي بدنه ،استحکام بدنه،
سيستم هاي پيشرانه ،پايداري در كشتي در مقابل
امواج كناري و جانبي كشتي و طراحي سيستم هاي
مربوط به ناوبري را مطالعه مي كند .گفتني است
كه اين گرايش تنها در دانشگاه صنعتي شريف ارائه
مي شود و در ساير دانشگاه ها به عنوان يك رشته
مجزا مطرح است.

طراحي
جامدات

مهندسي دريا
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مقاطع باالتر
در مقطع كارشناسي ارشد داراي گرايش هاي گرايش ساخت و توليد ،گرايش
طراحي كاربردي،گرايش تبديل انرژي،گرايش سيستم محركه خودرو،گرايش
طراحي سيستم هاي ديناميکي خودرو ،گرايش سازه بدنه خودرو ،مکاترونيك،
مهندسي پزشکي -گرايش بيومکانيك ،مهندسي تسليحات -گرايش سالح
مهندسي طراحي و ساخت خودروهاي نظامي -گرايش طراحي ديناميك
خودرو ،مهندسي طراحي و ساخت خودروهاي نظامي -گرايش سازه و بدنه
خودرو ،مهندسي طراحي و ساخت خودروهاي نظامي -گرايش نيروي محركه
خودرو مي باشد.

اين رشته در مقطع دكتري هم قابل تحصيل است.
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موقعيت شغلي

يك مهندس مکانيك در حال حاضر مي تواند در زمينه هاي مختلفي فعاليت كند
كه از جمله آن مي توان صنايع خودرو سازي  ،ذوب فلزات  ،صنايع پتروشيمي ،
پااليشگاه ها و  ...را نام برد .فعاليت در رشته مهندسي مکانيك بسيار متنوع است
و در نتيجه هم دانشجوي عالقه مند به كار هاي تئوريك مي تواند جذب اين
رشته شود و در بخش هاي نظري فعاليت كند و هم دانشجوي خالق و عالقه مند
به طراحي و ساخت وسايل و دستگاه هاي مختلف مي تواند در اين رشته مشغول
به كار شود.
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